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Поради големия обществен интерес и за да бъде 

намерен баланс в направените предложения, както и 

за да бъдат прецезирани отделните текстове, 

общественото обсъждане по Проекта на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за туризма ще 

бъде удължено с две седмици и ще продължи до 28 

март 2016 г. Това разпореди днес министърът на 

туризма Николина Ангелкова на 13 март 2016 г. 

Към момента никое от направените предложения като текстове за изменение 

на нормативния документ не е окончателно, а мнения по тях могат да бъдат 

направени с изпращане на e-mail на 

адрес: d.petrova@tourism.government.bg. Паралелно с това екипът на 

Министерството на туризма се ангажира да обсъди всяко едно от 

направените предложения, както и продължава оперативните срещи с всички 

заинтересовани страни.  

 

 С две седмици се удължава общественото 
обсъждане по Закона за туризма и  

продължава прецезирането на  
предложените текстове 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-turizma
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-turizma
mailto:d.petrova@tourism.government.bg


 

Законоустановеният срок за обществено обсъждане на предложените промени в Закона за 

туризма изтичаше на 15 март 2016 г. Преди неговото официално публикуване бяха 

проведени редица срещи с представители на туристическия бранш и други ангажирани 

институции. Това е и основният нормативен акт в сектор туризъм, който въвежда 

регулации и регламентира дейността в отрасъла. Именно по настояване на бранша през 

последната година се работи усилено за промени в него, които да изчистят допуснатите 

нормативни несъвършенства и да подобрят работата в сектора.  

България бе сред 8-те държави, получили покана за лекторско място на ми-

нистерската среща в рамките на ITB Берлин 

 

10 март 2016  

 

България бе сред 8-те 

държави, получили по-

кана за лекторско мяс-

то на министерската 

среща в рамките на 

най-голямото Междуна-

родно туристическо 

изложение за професи-

оналисти и масова пуб-

лика  -  ITB Берлин на 

10 март. Дискусията бе 

модерирана от гене-

ралния секретар на 

Световната организа-

ция по туризъм към 

ООН Талеб Рифай, а страната ни бе представена от министър Николина Ангелкова. Те-

ма на срещата бе "Нови бизнес модели в дигиталния свят". 

"Туризмът е сред основните икономически сектори в България и е много важно да от-

говаряме на предизвикателствата на бъдещето, в това число и дигитализацията", каза 

министър Ангелкова. По думите й държавата работи последователно в тази посока и 

вече са предприети редица стъпки в сектор туризъм. "Поддържаме онлайн регистри, 

По време на Шестата среща на министрите на страните "По пътя на коприната", 

министър Ангелкова разисква възможностите за постигане на устойчиво развитие 

чрез публлично-частно партньорство. 



 разписахме нормативни изисквания за функциониране на единна система за електронна 

туристическа информация, задължихме висококатегорийните хотели да предоставят Wi-Fi 

на техните гости", обясни Николина Ангелкова. Тя допълни, че е много важно да отгово-

рим на предизвикателствата на бъдещето, особено в областта на маркетинга. По тази 

причина през 2016 г. министерството ще заложи предимно на онлайн реклама на страна-

та. 

Министър Ангелкова взе участие и в Шестата среща на министрите на страните „По пътя 

на коприната“. Там темата бяха възможностите за постигане на устойчиво развитие чрез 

публично-частно партньорство. "Често свързваме публично-частното партньорство с го-

леми инфраструктурни проекти, но практиката показва, че то може да е много успешно в 

сферата на туризма", подчерта българският министър. Тя представи възможностите за 

инвестиции, които страната ни може да предложи, както и мерките за тяхното насърчава-

не, които се предприемат в сектор туризъм. В срещата участваха представители на пове-

че от 35 страни и международни организации. 

 

По време на Шестата среща на министрите на страните "По пътя на коприната", министър Ангелкова 

разисква възможностите за постигане на устойчиво развитие чрез публлично-частно партньорство. 



 
Николина Ангелкова: Над 620 хил. германски туристи са посетили България  

през 2015 г. 

10 март 2016  

 

Германия се нарежда на 3-то 

място сред най-големите гене-

риращи пазари за българския 

туризъм, като миналата годи-

на страната ни е посетена от 

над 620 хил. немски гражда-

ни. Това каза министърът на 

туризма Николина Ангелкова 

по време на медийния бри-

финг, който се състоя на бъл-

гарския щанд на едно от най-

големите туристически изло-

жения в света - ITB Берлин на 

10 март. На събитието присъс-

тваха и Александър Манолев, 

заместник-министър на туриз-

ма на Република България, Ра-

ди Найденов, извънреден и 

пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия и др. 

"Позитивни са сигналите за предстоящия летен сезон, като много от туроператорите отчитат 

ръст на записванията", допълни Николина Ангелкова. По думите й с 35% се увеличават чар-

търите на TUI, които ще летят от Германия за Бургас и Варна през лятото. Оптимистични са 

и сигналите от „Томас Кук“, които също отчитат увеличено търсене за България през 2016 г. 

"България може да предложи на практика всичко на немския турист - от морска почивка и 

ски ваканция, до спа, еко или културен туризъм. Трябва да направим това многообразие по-

познато и можем да имаме още по-добри резултати", посочи министър Ангелкова. Тя допъл-

ни, че през миналата година страната ни е участвала на всички туристически изложения в 

Германия, а през тази година ще рабо-

тим, за да направим присъствието си 

още по-осезаемо. 

ITB Берлин е най-значимият световен 

туристически бизнес форум, отворен и 

за масова публика. Ежегодно изложени-

ето се посещава от над 170 000 души, 

над 114 000 от които  са професиона-

листи в туристическия бизнес. 

Министър Ангелкова и зам.-министър Манолев по време на медийния брифинг, 

който се състоя на българския щанд на едно от най-големите туристически 

изложения в света - ITB Берлин. 

Медийният брифинг, който се състоя пред българския щанд  

на ITB Берлин. 



 
Министър Николина Ангелкова се срещна с генералния секретар на СОТ  

Талеб Рифай на българския щанд на ITB - Берлин 

 

12 март 2016 

 

Министърът на туризма Нико-

лина Ангелкова проведе среща 

с генералния секретар на Све-

товната организация по тури-

зъм към ООН Талеб Рифай. Тя 

се състоя на 10 март на бъл-

гарския щанд на едно от най-

големите международни турис-

тически изложения в света ITB 

-  Берлин. 

В отговор на въпрос от Талеб 

Рифай, министър Ангелкова 

обясни, че на този етап са опти-

мистични прогнозите за 2016 г. 

за българския туризъм и по-

конкретно за летния сезон. „Получих покана да представя възможностите за туризъм в 

България на изслушване в руската Дума, което е много позитивен знак. Русия е и сред най

-важните пазари за нас, особено за летен отдих“, посочи Николина Ангелкова. Тя запозна 

генералния секретар на Световната организация по туризъм и с трудностите, които имаше 

за планинския ни туризъм, вследствие на блокадата на гръцката граница. По време на сре-

щата бе обсъдена и подготовката на Първия световен конгрес на модерния туризъм и древ-

ните цивилизации, който 

страната ни организира съв-

местно със СОТ в края на та-

зи година. Вече са поканени 

основна част от международ-

ните гости, а Талеб Рифай се 

ангажира да разговаря лично 

с някои от министрите на ту-

ризма, за да присъстват на 

форума.  

България може да разшири 

присъствието си в Северен 

Рейн-Вестфалия, една от 

шестнадесетте федерални 

провинции на Германия. Това 

Министър Ангелков заедно с генералния секретар на  

СОТ Талеб Рифай 

Министър Ангелкова заедно с изпълнителния директор на 

компанията DerTuristik Ралф Малзан 



 
бе обсъдено на среща 

между министър Ангелкова 

и Гюнтер Хорцетцки, дър-

жавен секретар в Минис-

терство на икономиката, 

енергетиката, индустрия-

та, средните предприятия 

и занаятите на провинция-

та. Областта е силно раз-

вита икономически, а Бъл-

гария и към този момент 

приема много туристи от-

там. Гюнтер Хорцетцки се 

ангажира, че може да осъ-

ществи връзка с ръководст-

во на петте летища, разпо-

ложени на територията на 

провинцията за евентуална 

реклама на България. Спо-

ред него успех би имало и организирането на „роуд шоу“, което да представи възможнос-

тите за туризъм в страната ни. 

В рамките на ITB – Берлин, министър Ангелкова проведе среща и с Чарлс Гаетан Ксавие-

Лук Дювал, вицепремиер и министър на туризма и далекосъобщенията на Мавриций. От 

островната държава искат да подпишат споразумение с България и да си сътрудничим 

като обменяме опит в областта на културно-историческия туризъм. Според Чарлс Дювал 

вече има много добри резултати в превръщането на Мавриций в целогодишна туристичес-

ка дестинация, но искат да предложат на туристите повече атракции и възможности за 

посещение на различни музеи. Министър Ангелкова подчерта, че в момента основен фо-

кус в рекламата на Бълга-

рия е културно-

историческият туризъм, а 

страната ни има много 

добри традиции в музей-

ното дело, които могат да 

бъдат споделени с предс-

тавители на туристическа-

та администрация на ост-

ровната държава. 

Министър Николина Ан-

гелкова разговаря и с ми-

нистъра на икономическо-

то развитие и технологии-

те на Братислава Здравко 

Почивалшек. Двамата об-

Министър Ангелкова заедно с Чарлс Гаетан Ксавие-Лук Дювал, 

вицепремиер и министър на туризма и далекосъобщенията на 

Мавриций и извънредния и пълнощен посланик на Република България 

във Федерална република Германия Ради Найденов. 

Петкратният носител на Световната купа по ски алпийски дисциплини 

Марк Жирардели също бе сред гостите на българския щанд. 



 

Контакти 

Министерство на туризма 

гр. София, ул. Съборна № 1; press@tourism.government.bg 

Интернет сайт: www.tourism.government.bg 

съдиха възможностите за разширяване 

на сътрудничеството между двете 

страни и партньорство в рамките на 

Дунавската стратегия. Николина Ан-

гелкова отправи покана към колегата 

си да участва и във форума, който 

страната ни организира в рамките на 

Стратегията в края на юни в Русе. 

DerTuristik отчитат ръст на записвани-

ята за България, а страната ни се по-

зиционира като все по-търсена дести-

нация за немските туристи. Това пот-

върди изпълнителният директор на 

компанията Ралф Малзан, който също 

разговаря с българския министър. 

Двамата се договориха да разширят 

сътрудничеството и да работят за раз-

ширяване на пазарния дял на страната ни. 

В рамките на посещението си в Германия, Министър Ангелкова бе и сред гостите на Дунавс-

кия салон, който се организира в официалното представителство на Федерална провинция 

Баден-Вюртемберг.  

Министър Ангелкова и Гюнтер Хорцетцки, държавен 

секретар в Министерство на икономиката, 

енергетиката, индустрията, средните предприятия и 

занаятите на Северен Рейн-Вестфалия 

Министър Ангелкова и заместник-министър Манолев поздравиха всички участници на българския 

щанд на ITB Берлин 


